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De stad, de burgemeester 
en het werk

Leeuwarden kreeg op 15 november een nieuwe bur-
gemeester. PvdA’er Ferd Crone ruilde zijn kamer-
zetel in voor de ambtsketen van de Friese hoofd-

stad. Het voorgenomen aantreden van de nieuwe bur-
gervader was voor fotojournaliste Gitte Brugman re-
den om in september een verzoek aan hem te richten.
Was Crone bereid zich te laten volgen tijdens de eerste
honderd dagen van zijn ambtstermijn?

Het antwoord was ‘ja’. Brugman kreeg van Crone de

zing. Uit de enorme verzameling beelden maakte ze
voor de Leeuwarder Courant een selectie.

LC-journaliste Gitte Brugman zit in het laatste jaar
van haar opleiding aan de Fotoacademie in Amster-
dam. 

Het 100-dagenproject vormt haar afstudeerproject.
Na de voorjaarsvakantie zal een expositie van haar fo-
to’s te zien zijn in het Historisch Centrum te Leeuwar-
den. 

vrije hand. Om de overstap van Den Haag en woon-
plaats Heemstede naar Leeuwarden goed in beeld te
brengen, begon zij al voor zijn installatie met fotografe-
ren. De honderd dagen gingen 15 november in, op de
dag dat hij van loco-burgemeester Gerrit Krol de ambts-
keten kreeg omgehangen.

In de maanden die volgden legde Brugman vele acti-
viteiten vast. Van bedrijfsbezoeken tot kennismakings-
gesprekken, van lezingen en recepties tot de verhui-

12 maart 2008 Met wethouders, gemeentesecretaris en secretaresse reist Crone naar Schiermonni-
koog voor een tweedaags werkoverleg.

24 oktober 2007 Crone heeft een afspraak met een medewerker van een parketbedrijf over de houten
vloer in zijn nieuwe woning aan de Emmakade.

6 november 2007 Er moeten nieuwe foto’s worden gemaakt van het college van b&w en van de burge-
meester voor de uitingen van de gemeente. ,,Gaat u maar even ontspannen staan’’, zegt fotograaf
Jeroen Horsthuis.

15 november 2007 De dag van de installatie. Aan de gemeentegrens bij Marssum wordt Crone met zijn
gezin welkom geheten door Hedzer Klarenbeek (communicatie), Jan van Olffen (vice-voorzitter van de
raad) en Gerrit Krol (wethouder en loco-burgemeester).

17 november 2007 De kersverse
burgemeester valt met zijn neus
in de boter. Net twee dagen in
functie mag hij voormalig huis-
arts Hennie Gerritsma felicite-
ren met diens honderdste ver-
jaardag. Binnen de eerste hon-
derd dagen volgen nog twee
eeuwelingen.

22 november 2007 Crone luistert aandachtig toe als Ed van de Beek (NOM) zijn standpunten over ge-
meentelijke herindeling uiteen zet tijdens een bijeenkomst van VNO/NCW Noord in het Aquaverium in
Grou.

6 december 2007 Dochter Elin gaat sinds 5 november al in Leeuwarden naar school en verblijft door de
week zo lang samen met haar vader in het Stadhouderlijk Hof. Af en toe eten ze gezamenlijk warm op
zijn werkkamer.

18 januari 2008 Koninklijke Koopmans Meelfabriek opent een nieuwe molen. Crone moet tussen de toespraken en de openingshandeling even weg voor een boodschap.

22 november 2007 Onderweg naar een bijeenkomst heeft Crone tijd
om papieren door te nemen. 

12 januari 2008 Als openingshandeling van galerie De Kleine Hoog-
straat signeert Crone een schilderijtje dat na zijn speech aan een
touwtje naar beneden wordt gelaten.


